LITURGIE
voor de zondagmorgendienst in de Messiaskerk te Wassenaar
13 januari 2019 - 1e zondag na Epifanie

“Wanneer sta je in je kracht?”
De doop wordt bediend aan
Luc Johan Voorberg
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Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied Lied 105:1,3
Stil gebed
Bemoediging en groet

- allen gaan zitten Gebed
DOOPDIENST
Marcel, Margreet en Bert zingen “Slaap maar”
De dopeling wordt binnengebracht
Inleiding
René en Angelique komen naar voren, met Joëlle en hun zoon
De kinderen kunnen vooraan bij de doopvont komen zitten
Water stroomt in de doopvont
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We zingen hierbij “Kind, wij dragen je op handen”

Nu jouw naam werd uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen
Refrein:
Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist
Refrein:
Doopbediening
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Vraag aan de gemeente, als doopgetuige van Luc
Belooft u Luc, dit kind van God
te ontvangen in uw midden,
te dragen in uw gebeden
en samen met hem en zijn ouders en zusje
de weg van het Koninkrijk te gaan?
Allen: ja, dat beloven wij.
De kinderen van de kinderwoorddienst geven een aandenken
Marcel, Margreet en Bert zingen “Een teken van verbond”
Jij groot wonder van nieuw leven,
zo geschapen naar Gods beeld.
In genade ons gegeven,
ons in liefde toebedeeld.
We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.
In dit aards bestaan geboren,
voor de eeuwigheid bestemd.
Als een vreemde in dit leven,
steeds weer tastende naar Hem.
We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.
En wij bidden U om wijsheid,
schenk ons liefde en geduld.
Hem het nodige te geven:
Heer, wij vragen om Uw hulp.
Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond,
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en we bidden dat Uw stem in heel zijn leven niet verstomt.
Dat hij groeien mag en bloeien, steeds mag wand’len in Uw werk.
voeg ook hem als levend steen in de tempel van Uw kerk.
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e schriftlezing Titus 3,4‐7 (Bijbel in Gewone Taal)
2e Schriftlezing: Lucas 3,15‐16.21‐22
Lied 686, De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Verkondiging
We zingen Lied 868:1,2,3 Lof zij de Heer

GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
(oecumenische woorden) Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook
wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Collecten
1 Vluchtelingenwerk, Stichting Gave
2 Kerk
De kinderen komen terug in de kerkzaal
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allen gaan zo mogelijk staan -

Lied 103c:1,2 Loof de Koning, heel mijn wezen
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
Bij de uitgang kunt u René en Angeligue feliciteren met doop van hun zoon
Luc, en Joëlle met de doop van haar broertje. U bent van harte welkom om
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie / thee. Voor de kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of opmerken kunt
u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de ouderling van dienst, in de
hal van de kerk

Colofon
Diakenen van dienst, Jisk Helsinga, Inge Hansen
Voorganger, Pieter van Winden
Ouderlingen, Paul Koster en Bert van Ginkel
Kinderwoorddienst, Meta Tukker
Crèche, Henriëtte Strating
Organist, Nico Visscher
Met muzikale medewerking van Marcel Woudsma, Margreet Osinga en Bert
Osinga
U werd verwelkomd door Klazien Faber en Margriet de Wit
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